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Graag willen we nog even wat vertellen van de 

aktiviteiten van de afgelopen 2 maanden en van 

wat ons de komende tijd te wachten staat. 

Anneke en ik hopen DV maandag 3 Sept. voor 

twee en een halve maand uitlandig te zijn. Na 

plm. 30 jaar hopen we opnieuw richting Canada 

te gaan. In de voorbije jaren hebben we hier in 

Suriname vrienden gemaakt die ons uitnodigden 

om ’eens langs te komen’. Daar willen we nu 

gestalte aan gaan geven. Een bezoek aan broeders 

en zusters in Ontario en Nova Scotia staan op het 

programma en we zijn natuurlijk ook zeer 

benieuwd hoe het Beacon Bible Camp terrein er 

momenteel bijstaat. Half november hopen we dan 

weer terug te zijn in Suriname. 

 

 

RADIO UITZENDINGEN 

Radio Shalom had Henk uitgenodigd om mee te 

doen met het programma ‘EEN GOED BEGIN’. 

Een week lang een korte ochtendwijding om de 

dag te beginnen met het Woord. De eerste serie 

ging over de Tabernakel, daarna volgde een serie 

over de plagen in Egypte. Het is even wennen om 

in een studio tegen de ‘muur’ te praten, maar het 

was toch wel erg leuk om reakties te krijgen, 

notabene van een luisteraar uit Amsterdam! 

 

 

 

KAMP ZION 

Het tienerkamp met de jeugdigen in de 

leeftijd 10-13 jaar werd jaar dit 

gehouden op ZION in Commewijne. 

Het oude gebouw is verdwenen en men 

is bezig een nieuw gebouw neer te 

zetten. Het was al zover gevorderd dat 

het in gebruik genomen kon worden.  

De deelnemers kwamen weer uit 

verschillende districten van Suriname. 

 

Het thema was: DIEREN in de BIJBEL 

De ram (Gen.22); de slang (NUM.21); 

de vis (Jona 1); de ezel (Matt.21). 

 

De sfeer was prima en er deden zich 

geen wanklanken voor. En daar waren 

we de Heer bizonder dankbaar voor. 

Aan het eind konden we de Heer 

danken voor de kinderen die de Heer al 

kenden en we baden dat andere hen 

zouden volgen in die keuze. En zoals 

we elk jaar weer ervaren, wilden de 

kinderen ook dit jaar langer blijven.  

 

Ontvang onze hartelijke groeten 

Jullie Henk en Anneke 

 

TABERNAKEL 

Henk kreeg nav de uitzending een verzoek om bij 

een RK parochie in Lelydorp de tabernakel te 

komen laten zien. Bij aankomst stonden er al heel 

wat mensen te wachten. Bij het in gereedheid 

brengen van de beamer en de laptop  liet de 

laatste hem in de steek. Dan maar zonder deze 

hulpmiddelen aan de slag. Na afloop zei de pater 

dat er vanwege de gaande volkstelling 

verschillende mensen deze avond graag hadden 

willen bijwonen maar door die omstandigheden 

verhinderd waren. Geen nood natuurlijk. 

Wanneer de census gereed zal zijn zal er zeker 

weer gelegenheid komen om opnieuw daarheen te 

trekken om een presentatie te mogen geven. 
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